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“A propagação
na escala da
festa poderia
ser catastrófica”
SINDMED, Sindicato dos Médicos

COVID-19 Sindicato dos Médicos alerta o poder público para riscos de quarta onda da doença, como acontece na Europa

Sindimed divulga carta contra
realização do Carnaval 2022

Diante da falta de definição
sobre o Carnaval baiano em
2022, o Sindicato dos Médi-
cos do Estado da Bahia (Sin-
dimed) posicionou-se con-
tra a realização da festa. De-
fendendo que “Carnaval é
aglomeração”, a associação
divulgou uma carta aberta

aos agentes públicos para
que a folia continue suspen-
sa devido à pandemia de Co-
vid-19. “Nos últimos dois
anos, infelizmente, todos
perderam pessoas próxi-
mas. A classe amargou a
morte de muitos colegas
profissionais e médicos”, diz

o texto. Entre os fatores le-
vantados está o receio de
uma nova onda da Covid no
Brasil, como ocorre pela
quarta vez na Europa. Outra
preocupação da categoria é
com os pacientes de doenças
crônicas, afetados pela falta
de vagas nos hospitais. A4

Luz para recomeçar
Com o tema “Luz pra Recomeçar”, centenas de pessoas participaram da inauguração da tradicional
decoração de Natal, ontem, no Campo Grande, que traz uma homenagem às vítimas da Covid-19. A6
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SÉRIE B
Para evitar queda,
Vitória precisa
vencer e secar B7

DIREITO DA MULHER

Grupos de
percussão
celebram
combate à
violência
Um ato relâmpago, denomi-
nado “No Batuque do Tam-
bor”, reuniu ontem, no Pe-
lourinho, integrantes da
Banda Didá, Filhas de
Gandhy, A Mulherada, entre
outros. O evento marcou a
abertura dos 21 Dias de Ati-
vismo pelo Fim da Violência
Contra as Mulheres. A6

REFORMA

Trevo da
Cascalheira
é entregue
oficialmente
à população
Disponível para a circulação
desde outubro, as obras do
Trevo da Cascalheira foram
entregues simbolicamente
ontem, emCamaçari, Região
Metropolitana de Salvador.
A solenidade, comandada
pelo prefeito Elinaldo Araú-
jo, contou com a presença de
políticos e convidados. A7

FORMAÇÃO

SEC dá início
à Semana
de Educação
Integral

A Secretaria da Educação do
Estado da Bahia (SEC) ini-
ciou a Semana da Educação
Integral da Bahia, que segue
até 26 de novembro, no Ins-
tituto Anísio Teixeira. A4

LITERATURA
Berro D´Água, bar
icônico dos anos
1980, é retratado
em livro C1

PSDB

Gestão Leite
pagou R$ 6
milhões da
criadora de app A8

QUEDA DE BRAÇO

Entidades carnavalescas
pressionam pela
realização da festa A4

OPINIÃO \ LEITOR

NELSON PRETTO

“O Enem 2021 foi
uma vitória do
serviço público e
da democracia” A3

ADENÁUER NOVAES

“Será possível
isenção na
veiculação de uma
informação?” A3

“As forças
progressistas (...)
não se deram conta
dessa realidade” A2
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UM JORNAL
DE OPINIÃO

TEST DRIVE
A TARDE Autos avalia o novo Creta
versão Ultimate, com motor 2.0 B8
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Versão topo de linha do Hyundai Creta foi testada

COMÉRCIO EXTERNO

China e Rússia
vão voltar a
comprar a carne
brasileira B3

Olga Leiria / Ag. A TARDE

Filhas de
Gandhy e A
Mulherada
uniram sons


